
K Chotobuzi  333
251 01  Čestlice

Auto Průhonice a.s.

Odběratel :

Datum vystavení :

NABÍDKA VOZU

Volvo

Zápis v obchodním rejstříku: vedeného MS v Praze oddíl B, vložka 14583

DIČ :

IČ : 28448430

CZ28448430

B3 FWD AUT benzín Mild Hybrid 48V CORE 17

734 - modrá Fjord Blue

Verze:

Barva:

R980-A+Edge - Mirotech Vinyl/Nubuck textil "Connect"-sed.Comfort černá ChaPotah:

Volvo XC40Model:  1 069 000.00   883 471.07

    16 446.28     19 900.00

    25 371.90     30 700.00

Výbava na přání:

18” kola z l.slit.s 5 pap.s výbrusy, Silver Alloy, celoroční pneu Recharge™1244

Náhradní dojezdové kolo vč. heveru      2 809.92      3 400.00165

Návod k obsluze a servisní knížka v češtině900393

Climate paket (11+869)      8 677.69     10 500.00P0008

Park Assist paket (691+790)     13 223.14     16 000.00P0010-B

Kč 1 149 500.00   950 000.00Celkem bez DPH: s DPH:

BEZPEČNOST

Bezpečnostní asistenční systémy:

• Systém pro předcházení a zmírňování kolizí s funkcí automatického brzdění - součástí

  je funkce zabrzdění v křižovatce při hrozící srážce s protijedoucím vozidlem při odbočení,

  ochrana před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu. Obsahuje zmírnění čelní

  srážky s protijedoucím vozidlem s aut. podporou brzdění.

• Systém asistence řízení při riziku sjetí a jeho dopadu v případě nechtěného opuštění 

  vozovky 

• Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid)

• Systém propojené bezpečnosti (Connected Safety)

 Systém kontroly pozornosti řidiče (Driver Alert Control)

• Systém detekce dopravního značení (Road Sign Information)

• Tempomat

• Omezovač rychlosti – s možností nastavení na volantu

• Ponárazové brzdění

• Upozornění na možnost pokračovat v jízdě (Ready to Drive Notification)

Airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla – nafukovací clona

Airbagy řidiče, spolujezdce a airbag kolen řidiče

Airbagy „SIPS“ (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce)

Bezklíčové startování

Bezpečnostní sloupek řízení nastavitelný v obou osách

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a indikační diodou v obou předních dveřích,

s možností nastavení postup. odemčení ve 2 krocích

Doprovodné osvětlení – osvětlení pro bezpečnou cestu od vozu

Držák parkovacích lístků

Elektrická parkovací brzda s aut. uvolněním jízdou

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY obsahuje:

- Aktivní řízení stáčivosti vozidla

- Asistent stability přívěsu

- Logika regulace nedotáčivost
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- Doporučení, jakým směrem řídit

- Dynamické řízení distribuce točivého momentu

- Pokročilé řízení stability

- Řízení boční stability

Elektronický imobilizér

Funkce automatického zamykání vozu za jízdy

Funkce okamžitého – „panického“ – spuštění alarmu na dálkovém ovladači centrálního

zamykání 

Hill Descent Control (Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu)

Hill Start Assist (Asistent pro rozjezd do svahu) s funkcí Auto hold

iTPMS – systém monitorování tlaku v pneumatikách vč. WBL (varování dle polohy)

Mechanický dětský zámek zadních dveří

Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 16“, vzadu 15“ (pro motor T2 FWD)

Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 17“, vzadu 16“ (pro motor B3 a B4)

Progresivní el. posilovač řízení s proměnlivou charakteristikou v závislosti na rychlosti

Přístupové uvítací osvětlení – osvětlení pro cestu k vozu

Roll-Over Protection System (ROPS, Systém komplexní ochrany v případě převrácení vozu)

Sada pro opravu pneumatik, výstražný trojúhelník

Servisní interval 30 000 km pro všechny motorizace

Side Impact Protection System (SIPS, Systém komplexní ochrany v případě bočního nárazu)

Systém automatického ponárazového brzdění

SYSTÉM KONTROLY TRAKCE – snižuje prokluz kol a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla; 

obsahuje:

- Systém kontroly prokluzu

- Systém kontroly tahu motoru

- Systém kontroly trakce

Systém regulace brzdového světla

Systém regulace zpomalování (VDC) – zahrnuje:

- Brzdový asistent

- Elektronická distribuce brzdného účinku

- Optimalizace brzdné vzdálenosti

- Podpora maximálního brzdného účinku

- Podpora postupného vyvíjení brzdné síly

- Pohotovostní příprava brzdového systému

- Protiblokovací brzdový systém

- Regenerativní brzdění

- Snížení vzdálenosti pro zastavení

- Ukazatel množství brzdové kapaliny

Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spoileru

Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2×)

Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech

Vypínač airbagu na straně spolujezdce

WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních sedadlech)

Zadní mlhová světla

7stupňová automatická dvouspojková převodovka 7DCTEVO (B3 a B4) - ve spojení s naším 

benzínovým MHEV pohonem přenáší mnohem lépe a rychleji plný kroutící moment od nízkých 

otáček. Také tím dochází ke snížení emisí a spotřeby
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VNITŘNÍ VÝBAVA

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

12,3“ nový progresivní displej komunikačního rozhraní řidiče s rozdílnými vizuálními režimy

3ramenný sportovní volant, čalouněný bez použití kůže, s dekorativním obložením

v provedení Uni Deco 

9“ dotykový displej středové konzoly

Audiosystém „High Performance“

Automatická dvouzónová klimatizace ECC, obsahuje systém CleanZone

Dekorativní obložení interiéru v černém reliéfním provedení City Map of Gothenburg

Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu s možností zap./vyp.

Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním – obsahuje systém handsfree odemčení dveří 

zav. prostoru a také osv. dveřních klik /nástup. prostoru

Černé polstrování stropu v provedení Charcoal 

Dekorativní hliníkové obložení interiéru Urban Grid

Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla s plynulou regulací 

(vč. možností man. nastavení cyklovače)

Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken

Elektrické ovládání předních a zadních oken (s funkcí auto-up/auto-down)

Elektrické ovládání zav. prostoru

Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla

Hlavice řadicí páky aut. převodovky el. řazení Shift by Wire, čalouněná bez použití kůže

Jízdní režim OFF ROAD

Klíč s dálkovým ovládáním ve standardním provedení a ORANGE CARE KEY s možností 

nastavení limitace max. rychlosti

Kosmetické zrcátko s podsvícením u řidiče a spolujezdce

Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů

Manuálně nastavitelné ztlumení podsvícení přístrojů palubní desky a interiéru

Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 60/40, s pevnými hlavovými opěrkami

Mechanicky nastavitelné prodloužení sedáků, sedadlo řidiče i spolujezdce

Multifunkční volant s ovládacími prvky audiosystému 

Nový infotainment Google Android Automotive OS, zahrnuje:

- balíček digitálních služeb obsahující integrovanou navigaci Google Maps, hlasové 

  ovládání Google Assistant (zatím ne v ČJ, bude uvedeno dle Google) a Google Play Market 

  pro okamžitý přístup k palubním aplikacím (Vč. předplatného na 4 roky a potřebného 

  datového přenosu pro fungování uvedených služeb v ceně. Před koncem předplatného bude 

  nabídnuta možnost prodloužení nebo obnovení poskytovaných služeb na základě aktuálního

  předplatitelského poplatku.)

- aktualizace SW vozu vzdáleným přístupem (OTA, Over-the-Air)

- Volvo On Call – systém aut. nouzového volání v případě nehody, volání asistenční 

  služby v nouzi na cestě, k dispozici nová Volvo Cars aplikace do mobilního telefonu

  pro vzdálené ovládání a monitorování vybraných funkcí vozu atd.

Rozhraní pro integraci chytrého telefonu CarPlay

Ochranná síť zav. prostoru, snímatelná

Osvětlení interiéru nejvyšší úrovně

Pokročilý palubní počítač

Rádio pro příjem digitálního vysílání DAB
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Sedadla Comfort s textilním čalouněním City Block v šedém provedení Melange

Schránka na odpadky opatřená víčkem

Středový tunel v černém provedení Charcoal

Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru

Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel

Ukazatel venkovní teploty a hodin

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti

Výklopný háček víka schránky v palubní desce

VNĚJŠÍ VÝBAVA

18” kola z lehké slitiny s 5 paprsky s výbrusy, stříbrná Silver Alloy, 

celoroční pneumatiky Recharge™ (AST) 235/55

Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC

Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel AHBC, světla 

pro denní svícení v provedení „Thorova kladiva“ (LED DRL), stand. světelný výkon

Palivová nádrž o objemu 54 l

Příprava pro instalaci tažného zařízení

Směrová LED světla integrovaná v krytech vnějších zpětných zrcátek a v předních 

a zadních světlech

Střešní anténa

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a zadní okno

Zadní parkovací asistent

Znak motoru na dveřích zavazadlového prostoru

Designové provedení:

- nová maska chladiče s černými vertikálními žebry Charcoal a s rámováním v lesklém chromu

- vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu

- barevně sladěné kliky dveří

- integrované střešní ližiny z eloxovaného hliníku v hedvábně saténovém provedení

- spodní kryt nárazníku vpředu i vzadu ve stříbrném provedení GLOSSY SILVER, vzadu 

  se skyrtími koncovkami výfuku

- lemování bočních oken ve standardním černém provedení

Tato nabídka trvá a je platná do: konce měsíce
Ceny, disponibilita a specifikace vozidla se mohou měnit bez predchozího upozornění.

Disponibilita bude potvrzena v den objednávky.
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